
Dobrý den, 

Tak nevím, jak dalece jste pracovali na testech, nikdo se mi neozval s žádným dotazem, takže asi vše 
bez problémů a všechno jste zvládli na jedničku..  

Celou tuhle karanténu berte to jako výhodu, máte víc času na procvičování, ale musíte být aktivní, 
samo vám to do hlavy nevleze.  

I na přípravu na Čj vytvořím v Google učebně kurz – v tuto chvíli mi ale odpovědi na následující otázky 
pošlete do mailu. Za možnostmi jsou písmena, která přečtená popořadě dají dohromady smysluplné 
heslo – a toto heslo mi napíšete do mailu. Nepodvádět, žádný přítel na telefonu, je to jen vaše 
soutěž.. 

 

1. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? 

a) Petro, proč jsi mi to neřekla dřív, než ti to udělal? L 
b) Petro proč jsi mi to neřekla dřív, než ti to udělal?A 
c) Petro proč jsi mi to neřekla dřív než ti to udělal?S 
d) Petro, proč jsi mi to neřekla dřív než ti to udělal?T 

2. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? 

a) To byl ten stařec kterému jsme pomohli a vedle něj stál cizí muž.O 
b) To byl ten stařec, kterému jsme pomohli a vedle něj stál cizí muž.I 
c) To byl ten stařec kterému jsme pomohli, a vedle něj stál cizí muž.R 
d) To byl ten stařec, kterému jsme pomohli, a vedle něj stál cizí muž.E 

3. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? 

a) Zajímalo mě to a proto jsem to udělal, i když jsi s tím nesouhlasil.K 
b) Zajímalo mě to, a proto jsem to udělal, i když jsi s tím nesouhlasil.O 
c) Zajímalo mě to, a proto jsem to udělal i když jsi s tím nesouhlasil.B 
d) Zajímalo mě to, a proto jsem to udělal, i když jsi s tím, nesouhlasil.V 

4. Kde je přímá řeč doplněna správně? 

a) „Zdál se mi sen,“ řekl Petr „že jsme jeli kamionem.“A 
b)  „Zdál se mi sen“ řekl Petr, „že jsme jeli kamionem.“Í 
c)  „Zdál se mi sen,“ řekl Petr, „že jsme jeli kamionem.“N 
d) “Zdál se mi sen,“ řekl Petr, “že jsme jeli kamionem.“Š 

5. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? 

a) Když už víš jak na to, dej si pozor, aby se ti nic nestalo.L 
b) Když už víš, jak na to dej si pozor, aby se ti nic nestalo.E 
c) Když už víš jak na to dej si pozor, aby se ti nic nestalo.N 
d)  Když už víš, jak na to, dej si pozor, aby se ti nic nestalo.A 

6. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? 

a) Ten kůň chudák, už toho naběhal moc, měl rád děti.U 
b) Ten kůň, chudák, už toho naběhal moc, měl rád děti.J 
c) Ten kůň chudák už toho naběhal moc, měl rád děti.N 
d) Ten kůň, chudák, už toho naběhal moc měl rád děti.K 

 



7. Ve kterém souvětí je správně doplněna interpunkce? 

a) Kamkoli se v Praze hneš, všude vidíš věže kostelů, nikdo se tomu nediví, a přece je to taková 
nádhera!E 

b) Kamkoli se v Praze hneš všude vidíš věže kostelů, nikdo se tomu nediví a přece je to taková 
nádhera!P 

c) Kamkoli se v Praze hneš, všude vidíš věže kostelů, nikdo se tomu nediví a přece je to taková 
nádhera!J 

d) Kamkoli se v Praze hneš, všude vidíš věže kostelů, nikdo se tomu nediví a, přece je to taková 
nádhera!K 

8. Ve které větě jednoduché jsou správně doplněny čárky? 

a) Psi kočky všechna ta havěť běhá po dvoře.Z 
b) Psi kočky, všechna ta havěť běhá po dvoře.A 
c) Psi, kočky, všechna ta havěť běhá po dvoře.M 
d) Psi, kočky, všechna ta havěť, běhá po dvoře.Y 

9. Ve které větě jednoduché jsou správně doplněny čárky? 

a) Podáš mi, Petře, prosím, vidličku?O 
b) Podáš mi, Petře prosím, vidličku?V 
c) Podáš mi Petře, prosím, vidličku?I 
d) Podáš mi Petře prosím, vidličku?D 

10. Ve které větě jednoduché jsou správně doplněny čárky? 

a) Karel IV. nevýznamnější náš král, byl císařem Svaté říše římské.L 
b) Karel IV., nevýznamnější náš král byl císařem Svaté říše římské.M 
c) Karel IV., nevýznamnější náš král, byl císařem Svaté, říše římské.T 
d) Karel IV., nevýznamnější náš král, byl císařem Svaté říše římské.C 

________________________________________________________________________________ 

1. Která věta je správně? 
a) Chodím cvičit jógu v pondělí, úterý, a ve středu.O 
b) Chodím cvičit jógu v pondělí úterý a ve středu.A 
c) Chodím cvičit jógu v pondělí, v úterý a ve středu.N 

 

2. Která věta je správně? 
a) V zoo jsme viděli velblouda, žirafu a dokonce i slona. I 
b) V zoo jsme viděli velblouda, žirafu, a dokonce i slona.A 
c) V zoo jsme viděli velblouda žirafu a dokonce i slona.V 

 

3. Která věta je správně? 
a) Karlův most založený Karlem IV. roku 1357, je výraznou dominantou vltavského 

panoramatu.K 
b) Karlův most, založený Karlem IV. roku 1357 je výraznou dominantou vltavského 

panoramatu.M 
c) Karlův most, založený Karlem IV. roku 1357, je výraznou dominantou vltavského 

panoramatu.Š 
 
 
 



4. Která věta je správně? 
a) MUDr. Zorka Horká, CSc. nebyla mezi kolegy příliš oblíbena.T 
b) MUDr. Zorka Horká CSc. nebyla mezi kolegy příliš oblíbena.H 
c) MUDr. Zorka Horká, CSc., nebyla mezi kolegy příliš oblíbena.V 

 

5. Která věta je správně? 
a) Odmítal se vzdát svého původního amerického kovbojského obleku, přestože karneval už 

dávno skončil.V 
b) Odmítal se vzdát svého původního, amerického kovbojského obleku, přestože karneval 

už dávno skončil.A 
c) Odmítal se vzdát svého původního, amerického, kovbojského obleku, přestože karneval 

už dávno skončil.E 

 

6. Která věta je správně? 
a) Výrobky určené na export bývají kvalitnější, než zboží pro domácí trh. I 
b) Výrobky určené na export bývají kvalitnější než zboží pro domácí trh. A 
c) Výrobky, určené na export, bývají kvalitnější než zboží pro domácí trh.T 

 

7. Která věta je správně? 
a) Čím déle teta mluvila, tím mi bylo jasnější, že se rozhodla zůstat s Miloušem na lodi, jak 

dlouho uzná za vhodné a že koneckonců do toho nemám co mluvit. P 
b) Čím déle teta mluvila, tím mi bylo jasnější, že se rozhodla zůstat s Miloušem na lodi, jak 

dlouho uzná za vhodné, a že koneckonců do toho nemám co mluvit. N 
c) Čím déle teta mluvila, tím mi bylo jasnější, že se rozhodla zůstat s Miloušem na lodi jak 

dlouho uzná za vhodné a že koneckonců do toho nemám co mluvit. L 
 
8. Která věta je správně? 

a) Zlomil si nohu a tak se nemohl účastnit finále v badmintonu, přestože celý rok pilně 
trénoval a byl více než připraven. T 

b) Zlomil si nohu, a tak se nemohl účastnit finále v badmintonu, přestože celý rok pilně 
trénoval a byl více, než připraven. É 

c) Zlomil si nohu, a tak se nemohl účastnit finále v badmintonu, přestože celý rok pilně 
trénoval a byl více než připraven. Á 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


